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 العدة كتاب 

 
 ؟ايعز٠ب َا املكقٛر

 .ٚأمجعٛا ع٢ً ٚدٛبٗا يًهتاب ٚايغ١ٓ يف ازب١ًُ

 .ٖٚٞ: تضبك َٔ فاصقت طٚدٗا بٛفا٠ أٚ سٝا٠ بط٬م، أٚ خًع أٚ فغذ

 

 أسنض عز٠ َٔ تٛف٢ عٓٗا طٚدٗا؟

ٚاملفاصق١ بايٛفا٠ تعتز َطًكا نبريا نإ ايظٚز أٚ فػريا، ميهٓ٘ ايٛط٤ أٚ ٫ نبري٠ ناْت ايظٚد١ أٚ فػري٠، يعُّٛ قٛي٘ تعاىل: -

ََٚعِؾضّا} ٍُٗض  َّٔ َأِصَبَع١َ َأِؽ ِٗ ُِْفِغ َٔ ِبَأ ََٜتَضبَِّق َٚادّا  َٕ َأِط ََٜشُصٚ َٚ  ِِ ُِٓه َِ  َٕ ِٛ َٛفَّ َُٜت  َٔ  .{َٚايَِّشٜ

 

 اسباٌَ؟عز٠ َز٠ أسنض 

َّ}فإٕ ناْت، سا٬َ َٔ املٝت، فعزتٗا: ست٢ تنع نٌ اسبٌُ يكٛي٘ تعاىل:  ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ََٜنِع  ِٕ َّ َأ ُٗ ٍِ َأَدًُ َُا   {َُٚأ٫ُٚت اِيَأِس

ٚأمجعٛا ع٢ً سيو إ٫ ابٔ عباؼ، فإْ٘ قاٍ: تعتز بأقق٢ ا٭دًني. سنضٙ يف ايؾضح. ٚإمنا تٓكنٞ ايعز٠ بٛمع َا تقري ب٘ أ١َ أّ  

 .، ٖٚٛ َا تبني فٝ٘ خًل إْغإ. قاٍ ابٔ املٓشص: أمجعٛا ع٢ً إٔ عز٠ املضأ٠ تٓكنٞ بايغكط إسا عًِ أْ٘ ٚيز. سنضٙ يف ايؾضحٚيز

 

 أسنض ايفضم بني عز٠ اسبض٠ ٚا٭١َ؟

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚإٕ مل تهٔ سا٬َ، فإٕ ناْت سض٠ فعزتٗا: أصبع١ أؽٗض، ٚعؾض يٝاٍ بأٜاَٗا ٭ٕ ايٓٗاص تبع ايًٌٝ، يآل١ٜ، ٚيكٛي٘ -

َتفل عًٝ٘. ٫ٚ ٜعترب  "٫ ذنٌ ٫َضأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخض إٔ ذبز ع٢ً َٝت فٛم ث٬خ،إ٫ ع٢ً طٚز أصبع١ أؽٗض ٚعؾضا"ٚعًِ 

 .اسبٝض يف عز٠ ايٛفا٠ يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ

ؽٗضإ ٚمخػ يٝاٍ، يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ إلمجاع ايقشاب١ ع٢ً تٓقٝف عز٠ ا٭١َ يف ايط٬م، فهشا عز٠   ٚعز٠ ا٭١َ ْقفٗا-

ايٛفا٠. ٚإسا َات طٚز ايضدع١ٝ اعتأْفت عز٠ ايٛفا٠. سهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعا ٭ْٗا طٚدت٘، ًٜٚشكٗا ط٬ق٘ ٚإ٩٬ٜٙ، ٫ٚ تٓتكٌ 

 .ايبا٥ٔ ٭ْٗا أدٓب١ٝ َٓ٘

 

 يف اسبٝا٠ قبٌ املغٝػ؟ ٌٖ تعتز بايفاصق١

َِّ }باإل مجاع يكٛي٘ تعاىل:  ٫ تعتز ٚاملفاصق١ يف اسبٝا٠ يط٬م أٚ غريٙ قبٌ املغٝػ َٓاِت ُث َِ ٪ُُِ ُِ اِي ََْهِشُت ُٓٛا ِإَسا  ََ َٔ آ َٗا ايَِّشٜ َٜا َأُّٜ

ِٔ ِعز٠ٍَّ  َِ  َّ ِٗ ِٝ ًَ ِِ َع َُا َيُه َّ َف ُٖ َُغُّٛ ِٕ َت ٌِ َأ ِٔ َقِب َِ  َّ ُٖ ُُٛ َٗاَطًَِّكُت  .اآل١ٜ  {َتِعَتزَُّْٚ

٫ٚ إٕ خ٬ بٗا ٚيٛ مل ميغٗا فتذب ايعز٠ باشب٠ًٛ، ملا ص٣ٚ أمحز بإعٓارٙ عٔ طصاص٠ بٔ أٚف٢ قاٍ قن٢ اشبًفا٤ ايضاؽزٕٚ إٔ َٔ أغًل 

 .بابا، أٚ أصخ٢ سذابا، فكز ٚدب املٗض، ٚٚدبت ايعز٠

 

 ٌٖ يبٓت تغع َٚا رٕٚ تغع عز٠؟

َٔ }ٜٛطأ َجًٗا، ٖٚٛ: ابٔ عؾض، ٚبٓت تغع فعًٝٗا ايعز٠ باإلمجاع، يكٛي٘ تعاىلأٚ ٚط٦ٗا ٚنإ ممٔ ٜطأ َجً٘، ٚ ََٜتَضبَِّق َُُطًََّكاُت  َٚاِي

َّٔ َث٬َث١َ ُقُض٤ٍٚ ِٗ ُِْفِغ ٚ٭ْ٘ َظ١ٓ ٫ؽتػاٍ ايضسِ باسبٌُ، فتذب ايعز٠ ٫عتربا٥٘. فإٕ ٚط٧ ابٔ رٕٚ عؾض، أٚ ٚط٦ت بٓت رٕٚ   {ِبَأ

 .ٝكٔ بضا٠٤ ايضسِ َٔ اسبٌُتغع، ف٬ عز٠ يشيو ايٛط٤، يت

ٜا صعٍٛ اهلل ٚأ٫ٚت ا٭محاٍ أدًٗٔ إٔ  "أبٞ بٔ نعب قًت: ٚعزتٗا إٕ ناْت سا٬َ بٛمع اسبٌُ نً٘، يآل١ٜ ايغابك١. ٚعٔ-

 صٚاٙ أمحز، ٚايزاصقطين.  "ٜنعٔ محًٗٔ: يًُطًك١ ث٬ثا، أٚ يًُتٛف٢ عٓٗا؟ فكاٍ: ٖٞ يًُطًك١ ث٬ثا، ٚيًُتٛف٢ عٓٗا

أْٗا ناْت عٓزٙ أّ نًجّٛ بٓت عكب١، فكايت يٞ ٖٚٞ ساٌَ: طٝب ْفغٞ بتطًٝك١. فطًكٗا تطًٝك١. ثِ "ٚعٔ ايظبري بٔ ايعٛاّ 

خضز إىل ايق٠٬، فضدع ٚقز ٚمعت. فكاٍ: َا هلا خزعتين، خزعٗا اهلل ثِ أت٢ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، فكاٍ: عبل ايهتاب 

 .ٔ َاد٘صٚاٙ اب" أدً٘، اخطبٗا إىل ْفغٗا 
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 ؟أٚ أ١َأسنض َز٠ عز٠ املطًك١ سض٠ أٚ َبعن١ 

 .ٚإٕ مل تهٔ سا٬َ، فإٕ ناْت ذبٝض فعزتٗا: ث٬خ سٝض إٕ ناْت سض٠-

َّٔ َث٬َث١َ ُقُض٤ٍٚ}أَٚبعن١ بػري خ٬ف بني أٌٖ ايعًِ، يكٛي٘ تعاىل: -  ِٗ ُِْفِغ َٔ ِبَأ ََٜتَضبَِّق َُُطًََّكاُت   ، اآل١ٜ. ٚايكض٤ اسبٝض.  {َٚاِي

صٟٚ عٔ عُض ٚعًٞ ٚابٔ َغعٛر ٚابٔ عباؼ، صمٞ اهلل عِٓٗ. ٚب٘ قاٍ اسبغٔ ٚصباٖز، ٚإيٝ٘ سٖب ا٭ٚطاعٞ ٚايجٛصٟ ٚأفشاب ايضأٟ، 

صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚسزٜح إسا أت٢ قض٩ى ف٬ تقًٞ، ٚإسا َض قض٩ى  "تزع ايق٠٬ أٜاّ أقضا٥ٗا"  ٭ْ٘ املعٗٛر يف يغإ ايؾضع، سبزٜح

فتطٗضٟ ثِ فًٞ َا بني ايكض٤ إىل ايكض٤ صٚاٙ ايٓغا٥ٞ. ٚمل ٜعٗز يف يغاْ٘ اعتعُاٍ ايكض٤ مبع٢ٓ: ايطٗض، ٚإٕ نإ يف ايًػ١ 

 .ٚاٙ ابٔ َاد٘ص "أَضت بضٜض٠ إٔ تعتز بج٬خ سٝض"َؾرتنا بني اسبٝض ٚايطٗض. ٚقايت عا٥ؾ١، صمٞ اهلل عٓٗا 

 صٚاٙ أبٛ راٚر.  "ط٬م ا٭١َ: طًكتإ، ٚقض٩ٖا: سٝنتإ"ٚسٝنتإ إٕ ناْت أ١َ سبزٜح ابٔ عُض َضفٛعا: -

ٚمل ٜعضف هلِ طبايف َٔ ايقشاب١، فهإ إمجاعا، ٖٚٛ طبقك يعُّٛ اآل١ٜ. ٚنإ ايكٝاؼ إٔ  .ٚ٭ْ٘ قٍٛ: عُض ٚابٓ٘،ٚعًٞ

اسبٝض ٫ ٜتبعض ٫ٚتعتز حبٝن١ طًكت فٝٗا، بٌ تعتز بعزٖا بج٬خ سٝض  تهٕٛ عزتٗا. سٝن١ ْٚقفٗا، نشزٖا، إ٫ إٔ

 نٛاٌَ. قاٍ يف ايؾضح: ٫ ْعًِ فٝ٘ خ٬فا بني أٌٖ ايعًِ.

 

 ٌٖ ؽضط إلْتٗا٤ عز٠ املطًك١ بعز اْكطاع رّ اسبٝن١ ا٭خري٠ إٔ تػتغٌ؟

أنابض ايقشاب١، َِٓٗ: أبٛ بهض ٚعُض ٚعجُإ ٚعًٞ ٫ٚ ذبٌ َطًكت٘ يػريٙ إسا اْكطع رّ اسبٝن١ ا٭خري٠ ست٢ تػتغٌ يف قٍٛ - 

ايكض٤ ايطٗض. صٟٚ عٔ طٜز بٔ ثابت ٚعا٥ؾ١، ٖٚٛ  :ٚابٔ َغعٛر ٚأبٛ َٛع٢ ٚعبار٠ بٔ ايقاَت ٚأبٛ ايزصرا٤ صمٞ اهلل عِٓٗ. ٚعٓ٘

َّٔ ِيِع}قٍٛ: ايفكٗا٤ ايغبع١ ٚايظٖضٟ، ٚب٘ قاٍ: صبٝع١ َٚايو ٚايؾافعٞ، يكٛي٘ تعاىل:  ُٖ ََّفَطًُِّكٛ ِٗ  أٟ: يف عزتٗٔ.   {زَِّت

ٚإمنا ٜطًل يف ايطٗض، فعًٝٗا آخض ايعز٠ آخض ايطٗض ايجايح إسا صأت ايزّ بعزٙ اْكنت عزتٗا. ٚذنتٌُ إٔ ٫ ذنهِ باْكنا٥ٗا ست٢ 

 .قاي٘ يف ايهايف .تض٣ ايزّ َٜٛا ٚي١ًٝ، ٭ٕ َا رْٚ٘ ذنتٌُ إٔ ٫ ٜهٕٛ سٝنا

 

 ٠ أٚ أ١َ؟أسنض َز٠ عز٠ املطًك١ اييت ٫ ذبٝض سض

ٚإٕ مل تهٔ ذبٝض: بإٔ ناْت فػري٠، أٚ بايػ١ ٚمل تض سٝنا ٫ٚ ْفاعا أٚ ناْت آٜغ١، ٖٚٞ: َٔ بًػت مخغني ع١ٓ أٚ عتني -

 .ع١ٓ نُا تكزّ

ِِ}ث٬ث١ أؽٗض إٕ ناْت سض٠ إمجاعا يكٛي٘ تعاىل:  :فعزتٗا- ِٕ اِصَتِبُت ِِ ِإ ِٔ َِْغا٥ُِه َِ َُِشِٝض  َٔ اِي َِ  َٔ ٦َِِٜغ َّٔ َث٬َث١ُ  َٚايَّا٥ِٞ  ُٗ َفِعزَُّت

َٔ َِٜشِن  ِِ َٚايَّا٥ِٞ َي ٍُٗض   .، أٟ نشيو {َأِؽ

 .ٚؽٗضإ إٕ ناْت أ١َ ْك عًٝ٘. ٚاستر بكٍٛ عُض: عز٠ أّ ايٛيز سٝنتإ، ٚيٛ مل ذبض نإ عزتٗا ؽٗضٜٔ صٚاٙ ا٭ثضّ-

 

 أسنض َز٠ عز٠ َٔ ناْت ذبٝض ٚاصتفع سٝنٗا قبٌ إٔ تبًؼ عٔ اإلٜاؼ؟

يًشٌُ ٭ْٗا غايب َزت٘  -ذبٝض ثِ اصتفع سٝنٗا قبٌ إٔ تبًؼ عٔ اإلٜاؼ، ٚمل تعًِ َا صفع٘، فترتبك تغع١ أؽٗضَٚٔ ناْت -

 .يتعًِ بضا٠٤ صمحٗا

ثِ تعتز عز٠ آٜغ١ ث٬ث١ أؽٗض. قاٍ ايؾافعٞ: ٖشا قنا٤ عُض بني املٗادضٜٔ ٚا٭ْقاص، ٫ ٜٓهضٙ َِٓٗ َٓهض، عًُٓاٙ فقاص -

 .ايؾضحإمجاعا قاي٘ يف ايهايف ٚ 

ٚإٕ عًُت َا صفع٘ َٔ َضض، أٚ صماع، أٚ حنٛٙ، ف٬ تظاٍ َرتبق١ ست٢ ٜعٛر اسبٝض، فتعتز ب٘ ٚإٕ طاٍ ايظَٔ ٭ْٗا َطًك١، مل -

تٝأؼ َٔ ايزّ، فٝتٓاٚهلا عُّٛ اآل١ٜ. ٚعٔ ضبُز بٔ ذن٢ٝ بٔ سبإ أْ٘ ناْت عٓز دزٙ اَضأتإ: ٖامش١ٝ، ٚأْقاص١ٜ. فطًل 

بٗا ع١ٓ، ثِ ًٖو ٚمل ذبض، فكايت ا٭ْقاص١ٜ مل أسض فاختقُٛا إىل عجُإ، فكن٢ هلا باملرياخ، ا٭ْقاص١ٜ ٖٚٞ تضمع. فُض 

 ف٬َت اهلامش١ٝ عجُإ، فكاٍ: ٖشا عٌُ ابٔ عُو، ٖٚٛ أؽاص عًٝٓا بٗشا. ٜعين: عًٞ بٔ أبٞ طايب صم٢ اهلل عٓ٘ صٚاٙ ا٭ثضّ

 .تٓتظض طٚاٍ َا رفع٘، ثِ إٕ سامت اعتزت ب٘، ٚإ٫ اعتزت بغ١ٓأٚ تقري آٜغ١ فتعتز نآٜغ١ ْك عًٝ٘. قاٍ يف اإلْقاف: ٚعٓ٘ -

سنضٙ ضبُز بٔ ْقض املضٚطٟ عٔ َايو. َٚٔ تابع٘ َِٓٗ: أمحز. ْٚكٌ ابٔ ٖا٧ْ أْٗا تعتز بغ١ٓ. ٚاختاص ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: إٕ 

 .عًُت عزّ عٛرٙ فهآٜغ١، ٚإ٫ اعتزت ع١ٓ. اْت٢ٗ

 
 عزتٗا يف ٖٞ َٔ ط٢ْ أٚ فاعز ْهاح أٚ بؾب١ٗ ا٭دٓيب ٚط٧ ٚإٕ فقٌ

 أٚ ط٢ْ َٔ ٖٞ يف عزتٗا؟ إٕ ٚط٧ ا٭دٓيب بؾب١ٗ أٚ ْهاح فاعزَاسا يف ساي١ 
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أٚ ط٢ْ َٔ ٖٞ يف عزتٗا: أمتت عز٠ ا٭ٍٚ عٛا٤ ناْت عزت٘ َٔ ْهاح فشٝح أٚ فاعز، أٚ  ٚإٕ ٚط٧ ا٭دٓيب بؾب١ٗ أٚ ْهاح فاعز

ايعز٠ َٓ٘، َا مل ذبٌُ َٔ ايجاْٞ، فتٓكنٞ عزتٗا َٓ٘ بٛمع اسبٌُ،  ٚط٤ بؾب١ٗ أٚ ط٢ْ، ٭ْ٘ يف ؽػٌ ايضسِ نايقشٝح، فٛدبت

 ٭ُْٗا سكإ ادتُعا يضدًني فًِ ٜتزاخ٬، ٚقزّ أعبكُٗا، نُا يٛ تغاٜٚا يف َباح غري سيو.  ثِ تعتز يًجاْٞ ثِ تتِ عز٠ ا٭ٍٚ،

 

  َاسا يف ساي١ اَضأ٠ تظٚدت يف عزتٗا عٛا٤ رخٌ بٗا أٚ مل ٜزخٌ؟

ٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قن٢ يف اييت تتظٚز يف عزتٗا، أْ٘ ٜفضم بُٝٓٗا، ٚهلا ايقزام مبا اعتشٌ َٔ فضدٗا، ٚتهٌُ َا ٚشبربعًٞ، صم-

 أفغزت َٔ عز٠ ا٭ٍٚ، ٚتعتز َٔ اآلخض صٚاٙ َايو. 

ا٭ٍٚ، ٚقاٍ عُض: أميا اَضأ٠ ْهشت يف عزتٗا، ٚمل ٜزخٌ بٗا ايشٟ تظٚدٗا، فضم بُٝٓٗا، ثِ اعتزت بك١ٝ عزتٗا َٔ طٚدٗا -

ٚإٕ رخٌ بٗا فضم بُٝٓٗا، ثِ اعتزت بك١ٝ عزتٗا َٔ طٚدٗا ا٭ٍٚ، ثِ اعتزت َٔ اآلخض ٚمل ٜٓهشٗا  ٚنإ خاطبا َٔ اشبطاب.

  .أبزا صٚاٙ ايؾافعٞ

٤ ٚصٟٚ عٔ أمحز: أْٗا ذبضّ ع٢ً ايظٚح ايجاْٞ ع٢ً ايتأبٝز، يكٍٛ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘. ٚايقشٝح َٔ املشٖب: أْٗا ذبٌ ي٘، ٭ْ٘ ٚط-

 :ؽب١ٗ، فًِ ذنضّ ع٢ً ايتأبٝز، نايٓهاح ب٬ ٚيٞ ٚقز صٟٚ إٔ عًٝا قاٍ: إسا اْكنت عزتٗا فٗٛ خاطب َٔ اشبطاب، ٜعين

 .ايظٚز ايجاْٞ، فكاٍ عُض: صرٚا ازبٗا٫ت إىل ايغ١ٓ، ٚصدع إىل قٍٛ عًٞ قاي٘ يف ايهايف

 

 َاسا يف ساي١ إٕ ٚط٦ٗا عُزا َٔ أباْٗا؟

أباْٗا: فها٭دٓيب تتِ ايعز٠ ا٭ٚىل، ثِ تبتز٨ ايعز٠ ايجا١ْٝ يًظ٢ْ، ٭ُْٗا عزتإ َٔ ٚطأٜٔ، ًٜشك٘ ايٓغب ٚإٕ ٚط٦ٗا عُزا َٔ -

 .يف أسزُٖا رٕٚ اآلخض، نُا يٛ ناْا َٔ صدًني

 

 ٌٖ تتعزر ايعز٠ بتعزر ايٛاط٧ بايؾب١ٗ؟

ٚبؾب١ٗ: اعتأْفت ايعز٠ َٔ أٚهلا ٚرخًت فٝٗا بك١ٝ ايعز٠ ا٭ٚىل، ٭ُْٗا عزتإ َٔ ٚاسز يٛطأٜٔ، ًٜشل ايٓغب فُٝٗا سبٛقا -

 ٚاسزا فتزاخ٬، نُا يٛ طًل ايضدع١ٝ يف عزتٗا بعز إٔ صادعٗا، فإْٗا تغتأْف ايعز٠. 

 .مل ٜتدًًُٗا ٚط٤ ٫ٚ صدع١، أؽبٗا ايطًكتني يف ٚقت ٚاسزفإٕ طًل ايضدع١ٝ قبٌ صدعتٗا، بٓت ع٢ً عزتٗا ا٭ٚىل، ٭ُْٗا ط٬قإ 

ٚتتعزر ايعز٠ بتعزر ايٛاط٧ بايؾب١ٗ سبزٜح عُض ايغابل، ٚ٭ُْٗا سكإ آلرَٝني، فًِ ٜتزاخ٬: نايزٜٓني. فإٕ تعزر ايٛط٤ َٔ -

 .ٚاسز، فعز٠ ٚاسز٠

 

 ٌٖ تتعزر ايعز٠ بتعزر ايٛاط٧ بايظ٢ْ؟

  .ا٭فح، ٖٚٛ اختٝاص ابٔ محزإ، يعزّ سبٛم ايٓغب فٝ٘ فإٕ ايعز٠ ٫ تعزر يف ٫ بايظ٢ْ

 .فبكٞ ايكقز ايعًِ بربا٠٤ ايضسِ، فتعتز َٔ آخض ٚط٤

 

 أسنض سهِ ايٛط٧ يف ايفضز َٔ طٚز املٛط٠٤ٛ بؾب١ٗ أٚ ط٢ْ؟

فُٓع َٔ ايٛط٤ قبٌ ٚذنضّ ع٢ً طٚز املٛط٠٤ٛ بؾب١ٗ أٚ ط٢ْ إٔ ٜطأٖا يف ايفضز َا راَت يف ايعز٠ ٭ْٗا عز٠ قزَت ع٢ً سل ايظٚز 

 .اْكنا٥ٗا، ٫ ا٫عتُتاع، ٭ٕ ذبضميٗا يعاصض رنتك بايفضز، فأبٝح ا٫عتُتاع َٓٗا مبا رْٚ٘ ناسبٝض

 
 طٚدٗا عٓٗا املتٛف٢ ع٢ً اإلسزار ٚدنب فقٌ

 أسنض سهِ اإلسزار ع٢ً املتٛيف عٓٗا طٚدٗا؟

٫ ذنٌ ٫َضأ٠ ت٪َٔ باهلل "بٓهاح فشٝح َا راَت يف ايعز٠ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ٚدنب اإلسزار ع٢ً املتٛف٢ عٓٗا طٚدٗا 

 .َتفل عًٝ٘ "ٚايّٝٛ اآلخض إٔ ذبز ع٢ً َٝت فٛم ث٬خ يٝاٍ، إ٫ ع٢ً طٚز: أصبع١ أؽٗض ٚعؾضا

 

 ٌٖ دنٛط اإلسزار ع٢ً اسبٞ؟

 .ٚدنٛط يًبا٥ٔ َٔ سٞ، ٫ٜٚغٔ هلا. قاي٘ يف ايضعا١ٜ
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 باإلسزار؟َا املكقٛر 

تضى ايظ١ٜٓ ٚايطٝب: نايظعفضإ قاٍ يف ايؾضح: ٚأَا ايطٝب: ف٬ خ٬ف يف ذبضمي٘، ٚأَا ادتٓاب ايظ١ٜٓ: فٛادب يف  :ٚاإلسزار-

 .قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ. اْت٢ٗ

 

 أسنض فف١ اإلسزار؟

 ".٫ٚ اسبًٞ"يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ   ٚيبػ اسبًٞ، ٚيٛ خامتا-

.  "٫ٚ تًبػ ثٛبا َقبٛغا إ٫ ثٛب عقب"..ايجٝاب: نا٭محض ٚا٭ففض ٚا٭خنض يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚيبػ املًٕٛ َٔ -

اسبزٜح، َتفل عًٝ٘. ٚايعقب: ثٝاب مي١ٝٓ فٝٗا بٝاض ٚعٛار، ٜقبؼ غظهلا، ثِ ٜٓغر. قاي٘ ايكامٞ، ٚفشح يف ايؾضح أْ٘: ْبت 

 .ٜقبؼ ب٘

 ٌ َٔ ايضفال، إسا رٖٔ ب٘ ايٛد٘ ٜضبٛ ٜٚربم، ٭ْ٘ َٔ ايظ١ٜٓ. ٚايتشغٔ باسبٓا٤ ٚا٫عفٝشاز ٖٚٛ: ؽ٤ٞ ٜعُ-

 .صٚاٙ ايٓغا٥ٞ"املتٛف٢ عٓٗا ٫ تًبػ املعقفض َٔ ايجٝاب، ٫ٚ املُؾل، ٫ٚ اسبًٞ، ٫ٚ ربتنب، ٫ٚ تهتشٌ  "ٚعٔ أّ ع١ًُ َضفٛعا

 .غٔ ايعني. قاي٘ يف ايهايفٚا٫نتشاٍ با٭عٛر ملا تكزّ. ٫ٚ بأؼ بايهشٌ ا٭بٝض: نايتٛتٝا٤ ٚحنٛٙ، ٭ْ٘ ٫ ذن-

 .أخضداٙ "٫ٚ متػ طٝبا"ٚا٭رٖإ باملطٝب يعُّٛ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف سزٜح أّ عط١ٝ: -

 .ٚذبُري ايٛد٘ ٚسف٘ ٭ْ٘ َٔ ايظ١ٜٓ-

 .٭ٕ سغٓ٘ َٔ أفٌ خًكت٘، ف٬ ًٜظّ تػٝريٙ ٚهلا يبػ ا٭بٝض، ٚيٛ سضٜضا-

 ٚيٛ َ٪دضا أٚ َعاصا.  فٝ٘ طٚدٗا ٖٚٞ عان١ٓٚدبب عز٠ ايٛفا٠ يف املٓظٍ ايشٟ َات -

صٟٚ عٔ: عُض ٚعجُإ ٚابٔ عُض ٚابٔ َغعٛر ٚأّ ع١ًُ، سبزٜح فضٜع١، ٚفٝ٘. ... اَهجٞ يف بٝتو ايشٟ أتاى فٝ٘ ْعٞ طٚدو ست٢ 

ٚايؾافعٞ.  قاٍ يف ايؾضح: ٚب٘ قاٍ َايو، .ٜبًؼ ايهتاب أدً٘ . فاعتزت فٝ٘ أصبع١ أؽٗض ٚعؾضا صٚاٙ اشبُغ١، ٚفشش٘ ايرتَشٟ

 .قاٍ ابٔ عبز ايرب: ٚب٘ ٜكٍٛ مجاع١ فكٗا٤ ا٭َقاص

 

 أسنض ا٭عباب اييت دنٛط يًُضأ٠ اشبضٚز َٔ ايبٝت َز٠ اإلسزار؟

َا مل ٜتعشص نتشٛهلا شبٛفٗا ع٢ً ْفغٗا، أٚ َاهلا، أٚ سٛيت قٗضا، أٚ حبل دنب عًٝٗا اشبضٚز َٔ أدً٘، أٚ يتشٌٜٛ َايه٘ هلا، -

 أٚ طًب٘ فٛم أدضت٘. 

 أٚ ٫ دبز َا تهرتٟ ب٘ إ٫ َٔ َاهلا: فتٓتكٌ سٝح ؽا٤ت يًنضٚص٠، ٚيغكٛط ايٛادب يًعشص. -

 ٚمل ٜضر ايؾضع با٫عتزار يف َعني غريٙ، فاعت٣ٛ يف سيو ايبعٝز ٚايكضٜب. -

 

 َاسا يف ساي١ َٔ َات طٚدٗا ٖٚٞ يف عفض قبٌ َغاف١ ققض، أٚ سر ٚمل ذبضّ ب٘؟

ايعٛر إىل َٓظهلا يتتِ عزتٗا فٝ٘ تزاصنا يًٛادب، ٚنشا َٔ عافضت ٚيٛ سبر، ٚمل ذبضّ ب٘، َٚات ًٜٚظّ َٔ اْتكًت ب٬ ساد١ 

ٚاعتزت مبٓظي٘، ٭ْٗا يف سهِ اإلقا١َ. ٚعٔ ععٝز بٔ املغٝب قاٍ: تٛيف أطٚاز ْغا٩ِٖ سادات  طٚدٗا قبٌ َغاف١ ققض، صدعت

 .صٚاٙ ععٝزأٚ َعتُضات، فضرٖٔ عُض َٔ سٟ اسبًٝف١ ست٢ ٜعتزرٕ يف بٝٛتٗٔ 

 

 ٌٖ تٓكنٞ ايعز٠ مبنٞ ايظَإ ؟

 ٭ٕ املهإ يٝػ ؽضطا يقش١ ا٫عتزار.  ٚتٓكنٞ ايعز٠ مبنٞ ايظَإ سٝح ناْت-

 

 ٌٖ دنٛط إخضاز املعتز٠ يطٍٛ يغاْٗا ٚأساٖا؟

١ٍَٓ}ٚهلِ إخضادٗا يطٍٛ يغاْٗا، ٚأساٖا ٭محا٥ٗا بايغب ٚحنٛٙ يكٛي٘ تعاىل:  ََُبِّٝ َِٜأِتنَي ِبَفاِسَؾ١ٍ   ِٕ َٔ ِإيَّا َأ َِٜدُضِد فغضٙ ابٔ   {٫َٚ 

إٕ اهلل ٫ذنب "عباؼ مبا سنضْاٙ، ٖٚٛ قٍٛ ا٭نجضٜٔ، ٚايفاسؾ١ تعِ ا٭قٛاٍ ايفاسؾ١، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يعا٥ؾ١: 

 .  "يفشؿ ٫ٚ ايتفشؿا

 

 يًُعتز٠ إٔ تبٝت خاصز بٝتٗا َز٠ اإلسزار؟ٌٖ 

اعتؾٗز "ٚهلا اشبضٚح يف سٛا٥ذٗا ْٗاصا، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اخضدٞ فذشٟ خنًو صٚاٙ أبٛ راٚر ٚغريٙ. ٚص٣ٚ صباٖز: قاٍ: 

: ْغتٛسؿ بايًٌٝ، فٓبٝت عٓز إسزاْا، ست٢ إسا صداٍ ّٜٛ أسز، فذا٤ ْغا٩ِٖ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚقًٔ: ٜا صعٍٛ اهلل
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فكاٍ صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: ذبزثٔ عٓز إسزانٔ َا بزا يهٔ، فإسا أصرتٔ ايّٓٛ، فًتات نٌ  .أفبشٓا بارصْا بٝٛتٓا

٤ت إىل عبز اهلل بٔ عُض ٚص٣ٚ َايو يف املٛطأ عٔ ذن٢ٝ بٔ ععٝز أْ٘: بًػ٘ إٔ عا٥ب بٔ خباب تٛيف، ٚإٔ اَضأت٘ دا "اَضأ٠ إىل بٝتٗا

فشنضت ي٘ ٚفا٠ طٚدٗا، ٚسنضت ي٘ سضثا هلِ بكٓا٠، ٚعأيت٘: ٌٖ ٜقًح هلا إٔ تبٝت فٝ٘؟ ف٢ٗٓ عٔ سيو؟ فهاْت ربضز َٔ 

املز١ٜٓ عشضا، فتقبح يف سضثِٗ، فتظٌ فٝ٘ َٜٛٗا، ثِ تزخٌ املز١ٜٓ إسا أَغت فتبٝت يف بٝتٗا. ٚ٭ٕ ايًٌٝ َظ١ٓ ايفغار، فًِ 

 .ٚز فٝ٘ َٔ غري مضٚص٠دنظ هلا اشبض

 
 اإلَا٤ اعتربا٤ باب

 ٜهٕٛ ٚادبا؟ ٤اعتربا٤ اإلَاَت٢ 

 :ٖٚٛ ٚادب يف ث٬ث١ َٛامع

أ١َ ٜٛطأ َجًٗا بهضا ناْت، أٚ ثٝبا، نايعز٠. قاٍ اإلَاّ أمحز: بًػين إٔ  إسا ًَو ايضدٌ، ٚيٛ طف٬ بإصخ أٚ ؽضا٤ ٚحنٛٙ،  .1

 .ْعِ، قز نإ يف دريآْاايعشصا٤ ذبٌُ، فكاٍ ي٘ بعض أٌٖ اجملًػ: 

َٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخض ف٬ ٜغكٞ "  :ست٢ ٚيٛ ًَهٗا َٔ أْج٢ فٝشضّ ٚط٪ٖا قبٌ اعتربا٥ٗا، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ-

ساٌَ ست٢ إٔ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ يف عيب أٚطاؼ: ٫ تٛطأ "صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايرتَشٟ. ٚعٔ أبٞ ععٝز  "َا٤ٙ ٚيز غريٙ

 .صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر "تنع، ٚ ٫غري ساٌَ ست٢ ذبٝض سٝن١

أٚ نإ با٥عٗا قز اعتربأٖا يعُّٛ ا٭سارٜح، ٚ٭ٕ املؾرتٟ دنب عًٝ٘ ا٫عتربا٤، سبفظ َا٥٘، ٫ستُاٍ نٕٛ ايبا٥ع مل ٜغترب٥ٗا. -

ًتغترب٨ حبٝن١، ٫ٚ تغترب٨ ايعشصا٤ سهاٙ ايبداصٟ ٚقاٍ ابٔ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘: إسا ٖٚبت ايٛيٝز٠ اييت تٛطأ، أٚ بٝعت، أٚ عتكت ف

 .يف فشٝش٘

 .أٚ باع أٚ ٖٚب أَت٘، ثِ عارت إيٝ٘ بفغذ، أٚ غريٙ ٚيٛ قبٌ تفضقُٗا َٔ اجملًػ-

سٝح اْتكٌ املًو مل ذنٌ اعتُتاع٘ بٗا، ٚيٛ بايكب١ً ست٢ ٜغترب٥ٗا ٭ْ٘ دبزٜز ًَو ذنتٌُ اؽتػاٍ ايضسِ قبً٘، فأؽب٘ َا يٛ -

٫ دنب ا٫عتربا٤ إٕ عارت قبٌ ايتفضم، ٭ٕ ٜكني ايربا٠٤ َعًّٛ، فأؽب٘ ايط٬م قبٌ ايزخٍٛ. قاي٘  :ٚنؾضا٤ ايقػري٠. ٚعٓ٘اؽرتاٖا، 

 .يف ايهايف

إسا ًَو أ١َ ٚٚط٦ٗا، ثِ أصار إٔ ٜظٚدٗا، أٚ ٜبٝعٗا قبٌ اإلعتربا٤ فٝشضّ ٭ٕ ايظٚز ٫ ًٜظَ٘ ا٫عتربا٤، فٝفنٞ تظٚدنٗا قبٌ  .2

إىل اخت٬ط املٝاٙ، ٚاؽتباٙ ا٭ْغاب، ٚ٭ٕ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘ أْهض ع٢ً عبز ايضمحٔ بٔ عٛف سني باع داص١ٜ ي٘ نإ اإلعتربا٤ 

ٜط٪ٖا قبٌ اعتربا٥ٗا. قاٍ: َا نٓت يشيو خبًٝل ٚ٭ٕ فٝ٘ سفظ َا٥٘ ٚفٝا١ْ ْغب٘، فٛدب عًٝ٘، ناملؾرتٟ، ٚيًؾو يف فش١ 

 .ٜؾرتٜٗا َٔ ٫ٜغترب٥ٗا، فٝفنٞ إىل اخت٬ط املٝاٙايبٝع، ٫ستُاٍ إٔ تهٕٛ أّ ٚيز، ٚ٭ْ٘ قز 

 .رٕٚ ايٓهاح ف٬ ٜقح، نتظٚز املعتز٠ فح ايبٝع ٭ٕ ا٭فٌ عزّ اسبٌُ:فًٛ خايف فظٚدٗا، أٚ باعٗا قبٌ اعتربا٥ٗا-

 .ٚإٕ مل ٜطأٖا داط ايبٝع ٚايٓهاح، يعزّ ٚدٛب ا٫عتربا٤ إسا، ٭ْٗا يٝغت فضاؽا ي٘، ٚقز سقٌ ٜكني بضا٤تٗا َٓ٘-

إسا أعتل أَت٘ أٚ أّ ٚيزٙ، أٚ َات عٓٗا يظَٗا اعتربا٤ ْفغٗا إٕ مل تغترب٨ قبٌ ٭ْٗا فضاـ يغٝزٖا، ٚقز فاصقٗا باملٛت أٚ ايعتل،  .3

فًِ دنظ إٔ تٓتكٌ إىل فضاـ غريٙ ب٬ اعتربا٤ ٚتغبرت٨ أّ ايٛيز إسا َات عٓٗا، نُا تغترب٨ املغب١ٝ، ٭ْ٘ اعتربا٤ مبًو ايُٝني. 

رب٨ بأصبع١ أؽٗض ٚعؾض، ملا صٟٚ عٔ عُضٚ بٔ ايعال أْ٘ قاٍ: ٫ تفغزٚا عًٝٓا ع١ٓ ْبٝٓا، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، عز٠ أّ تغت :ٚعٓ٘

 .ايٛيز إسا تٛيف عٓٗا عٝزٖا: أصبع١ أؽٗض ٚعؾض قاٍ يف ايهايف: ٚايقشٝح ا٭ٍٚ، ملا سنضْاٙ. ٚخرب عُضٚ ٫ ٜقح. قاي٘ أمحز

 
 اسبٌُ بٛمع اسباٌَ ٚاعتربا٤ فقٌ

 ؟ايشٟ تٓكنٞ ب٘ ايعز٠اعتربا٤ اسباٌَ بٛمع اسبٌُ أسنض فف١ 

َٚٔ ذبٝض: حبٝن١ تا١َ، يكٛي٘، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف عيب أٚطاؼ ٫ تٛطأ ساٌَ ست٢ تنع، ٫ٚ غري ساٌَ ست٢ ذبٝض -

 .سٝن١ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر

  . عز٠ اسبض٠ ٚا٭١َيف٭ٕ ايؾٗض أقِٝ َكاّ اسبٝن١  ٚايبايؼ اييت مل تض سٝنا: بؾٗض ٚاآلٜغ١ ٚايقػري٠ اييت ٜٛطأ َجًٗا،-

 ٚعٓ٘: بؾٗضٜٔ، نعز٠ ا٭١َ. ٚعٓ٘: بج٬ث١ أؽٗض. قاٍ يف ايهايف: ٖٚٞ أفح. 

قاٍ أمحز بٔ ايكاعِ: قًت ٭بٞ عبز اهلل: نٝف دعًت ث٬ث١ أؽٗض َهإ اسبٝن١، ٚإمنا دعٌ اهلل يف ايكضإٓ َهإ نٌ سٝن١ 

إْ٘ ٫ ٜبني يف أقٌ َٔ سيو، فإٕ عُض بٔ عبز ايعظٜظ ع٦ٌ عٔ سيو، ٚمجع أٌٖ ايعًِ ٚايكٛابٌ، ؽٗضا؟ فكاٍ: َٔ أدٌ اسبٌُ: ف

فأخربٚا إٔ اسبٌُ ٫ ٜتبني يف أقٌ َٔ ث٬ث١ أؽٗض، فأعذب٘ سيو، ثِ قاٍ: أ٫ تغُع قٍٛ ابٔ َغعٛر: إٕ ايٓطف١ أصبعٕٛ َٜٛا، ثِ 
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ٕ فاص بعزٖا َنػ١. ٖٚٞ: سب١ُ، فٝتبني س٦ٓٝش ٖٚشا َعضٚف عٓز عًك١ أصبعٕٛ َٜٛا، ثِ َنػ١ بعز سيو، فإسا خضدت ايجُاْٛ

 .ايٓغا٤. فأَا ؽٗضا ف٬ َع٢ٓ ي٘، ٫ٚ أعًِ أسزا قاي٘. اْت٢ٗ

 .ٚاملضتفع سٝنٗا، ٚمل تزص َا صفع٘: بعؾض٠ أؽٗض تغع١ يًشٌُ، ٚٚاسز ي٬عتربا٤-

 .قبًٗا، اعتربأت حبٝن١ٚايعامل١ َاصفع٘: خبُغني ع١ٓ ٚؽٗض ملا تكزّ يف ايعز٠. فإٕ عار اسبٝض -

 

 ؟ايشٟ تٓكنٞ ب٘ ايعز٠اعتربا٤ ا٭١َ اسباٌَ بٛمع اسبٌُ أسنض فف١ 

 .٫ٚ ٜهٕٛ ا٫عتربا٤ إ٫ بعز متاّ ًَو ا٭١َ نًٗا، ٚيٛ مل ٜكبنٗا ٭ٕ املًو ٜٓتكٌ بايبٝع، ٚقز ٚدز-

 .ٚإٕ ًَهٗا سا٥نا مل ٜهتف بتًو اسبٝن١ يًدرب، ٚنُا يٛ طًل طٚدت٘، ٖٚٞ سا٥ض-

 .ٚإٕ ًَو َٔ تًظَٗا عز٠ انتف٢ بٗا سبقٍٛ ايعًِ بايربا٠٤ بٗا، ف٬ فا٥ز٠ يف ا٫عتربا٤ يزخٛي٘ يف ايعز٠-

 .ٚإٕ ارعت ا٭١َ املٛصٚث١ ذبضميٗا ع٢ً ايٛاصخ بٛط٤ َٛصث٘ نأبٝ٘ ٚابٓ٘ فزقت-

 .أٚ ارعت املؾرتا٠ إٔ هلا طٚدا فزقت فٝ٘، ٭ْ٘ ٫ ٜعضف إ٫ َٔ دٗتٗا-

 بٓعُت٘ تتِ ايقاسباتٚاسبُزهلل ايشٟ 

 ؼ ٚ ز ايعز٠أْت٢ٗ بفنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز ايضماعًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلع٬ّ ايعًُٞ ذبت إؽضاف فن١ًٝ ايع١َ٬/أب٢ إعشام اسبٜٛين

 

 


